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A retomada da economia no pós-pandemia é uma realidade que 
tem tomado forma dia após dia. No segundo semestre de 2020 isso 
já pôde ser percebido no setor da construção civil, cujo crescimento 
se manteve durante o primeiro trimestre de 2021. Embora o segundo 
trimestre deste ano tenha apresentado pequena queda, devido aos 
altos estoques e adequação da relação entre demanda e oferta, a 
expectativa é de novo aumento ao decorrer de 2021, bem como para 
o próximo ano.   

o papel do alumínio para a retomada do setor da 
construção civil

As mudanças nas relações de trabalho, o enxugamento das estruturas 
organizacionais, a incorporação de novas tecnologias e a possibilidade 
de ser dono do próprio negócio estão entre os motivos pelos quais 
cada vez mais profissionais deixam os quadros das empresas pela 
possibilidade de empreender. E, dentre as alternativas viáveis, está 
atuar como consultor ou assessor organizacional. Contudo, é importante 
compreender por que uma organização contrata uma consultoria ou 
um consultor.  

consultoria organizacional: uma opção  
de carreira

O que leva as equipes a se tornarem mais eficientes e alcançarem 
melhores resultados? Essa foi a pergunta que o Google fez quando 
começou a pesquisar as diferentes possibilidades e combinações 
de grupos de trabalho para se obter a melhor performance. Anos 
depois, os estudos concluíram que a segurança psicológica foi o 
item número um - seguido pela confiança na capacidade dos colegas, 
na clareza dos papéis de cada um, no propósito do negócio e no 
impacto gerado para as pessoas e o mundo.  

a cultura do silêncio prejudica os negócios
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negócios em pauta

carreta literária
A Mercedes-Benz do Brasil acrescenta ainda mais funcionali-

dades à sua linha de caminhões em benefício da sociedade. A 
exemplo das Unidades Móveis de Saúde, a Empresa equipou um 
modelo Atego 2430 6x2 e o transformou em uma Unidade Móvel 
de Educação, com estrutura moderna, incluindo notebooks e 
internet, para apoiar os participantes da 15ª edição do Desafio 
de Redação do Jornal Diário do Grande ABC, em São Paulo. O 
veículo, apelidado de Carreta Literária, tem percorrido as sete 
cidades da região para receber as inscrições de alunos de for-
ma presencial, principalmente daqueles que não têm acesso à 
internet. A ação conta com o apoio das escolas do Grande ABC, 
com monitores para orientação aos jovens no local e segue todos 
os protocolos de segurança e saúde contra a Covid-19. Durante 
seu uso, o veículo é totalmente higienizado a cada nova turma.  
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e-Xport meeting

@O mercado brasileiro de e-commerce deve crescer 42% até 
2025. No ano passado, o comércio digital movimentou mais 

de US$ 26 milhões no Brasil e a expectativa é chegar a US$ 37 
milhões em quatro anos. A previsão foi apresentada no primeiro 
dia do e-Xport Meeting, da Apex-Brasil, a Semana do E-Commerce 
Internacional, encontro anual promovido pela Agência Brasileira 
de Promoção de Investimentos e Exportação (Apex-Brasil), que 
vai até amanhã, (17). Durante o evento, 400 empresas brasileiras 
de e-commerce contam com capacitações online, consultorias de 
inteligência de mercado, aceleração de negócios em plataformas 
B2B e B2C e mentorias em marketing digital, com gigantes do se-
tor, como Google, Amazon, RangeMe, eBay, Alibaba.com, Mercado 
Libre, VTEX, e JD (plataforma chinesa), que compartilham experi-
ências de sucesso e apresentam as funcionalidades, benefícios e o 
setup de cada plataforma, perfil de seus clientes, tráfego orgânico, 
além de promoverem treinamentos práticos para as participantes 
(https://crm-apps.apexbrasil.com.br/orgbdeab873/inscricao-
-eventos/evento/e-xport-meeting-2021-semana-do-e-commerce-
-internacional/a78937fc-40e5-435e-9868-23997853530f).    leia a coluna completa na página 2
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empreendedorismo  
é para todos?

Carol Olival

empreendedorismo
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inteligência artificial

Fazer a precificação correta dos 
produtos em um comércio é 
uma das principais maneiras de 
garantir lucro no final do mês 
e de assegurar a consistência 
e a evolução do negócio no 
mercado.

mas definir valores que atraiam 
clientes e ao mesmo tempo tra-

gam rentabilidade nem sempre é uma 
tarefa fácil. É possível ter produtos 
similares com diversos valores, o que 
acaba confundindo o empreendedor e 
até o cliente. 

Além disso, precificar não é apenas 
estipular o valor que se deseja receber. 
Há diversas variáveis que devem ser 
consideradas, para que esse cálculo 
traga os resultados esperados. “O 
preço representa a proposta financei-
ra do produto. Esse preço deve estar 
alinhado de acordo com a concorrência 
e ajustado com os custos e despesas 
gerados na criação do produto. 

Ou seja, o processo de precificação é 
muito mais do que colocar o dobro do 
valor investido em uma peça de roupa, 
por exemplo, e esperar o lucro a cada 
fim do mês”, explica Babi Tonhela, sócia 
e diretora de produtos do Ecommerce 
na Prática. 

Para ajudar o empreendedor nesse 
momento crucial do negócio, a diretora 
elencou cinco dicas. Confira:

1. Faça planilhas - Anote os valores 
de compra de todos os produtos, assim 
você saberá quais as despesas envolvi-
das e poderá identificar qual é o preço 
que precisa colocar para compensar as 
despesas fixas e ainda ter lucro. Nessa 
planilha, você pode colocar valores 

Cinco passos para fazer uma boa precificação 
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como: frete, impostos, comissões, taxas 
de cartão de crédito, taxas de parcela-
mento e custo de produção. 

2. Analise a concorrência e a 
demanda - Você sabe quem são seus 
concorrentes? Analise os preços deles 
para saber qual é a média de mercado 
dos seus produtos. Além disso, é im-
portante saber como está a demanda 
do produto junto aos seus clientes. 
Para ser competitivo, o melhor é 
manter o preço na média do mercado 
e acrescentar alguns benefícios para 
o consumidor.

3. Kits podem te ajudar a ele-
var o ticket médio - Pense que, 
em vez de vender um produto, você 
pode vender um kit. Dessa forma, o 
ticket médio da sua empresa pode 
ser elevado em comparação ao do 
seu concorrente, trazendo mais lucro 
para o seu negócio. 

4. Quais as suas despesas? - Some 
os valores de todas as suas despesas fi-
xas (como contas de luz, internet, men-
salidades de ferramentas, de telefone, 

etc). Esses valores são fundamentais 
na hora do cálculo. Coloque tudo na 
ponta do lápis!

5.  Quais os custos variáveis? - 
Faça a soma de todos esses custos 
(comissão para marketplace, por 
exemplo). Assim, você conseguirá 
chegar na margem de contribuição, que 
te ajudará a pagar as despesas fixas. 

“Por fim, com todas as dicas em 
mãos, defina o valor do seu produto. 
Não existe uma porcentagem correta 
de quanto acima do valor de compra 
deve ser o valor de venda. Pesquise e 
analise seu negócio, assim chegará em 
um valor justo para todas as partes”, 
conclui Babi. 

O Ecommerce na Prática disponi-
biliza gratuitamente o material que 
aborda as questões envolvidas na 
hora de fazer a precificação, desde 
margem de lucro até estratégias de 
precificação. Para conferir, basta aces-
sar: (https://lp.ecommercenapratica.
com/elm/cadastro-v1-id-precificacao-
-inteligente/). 

comprovante de vacina 
O Rio de Janeiro iniciou a exigência 

de comprovação da vacina contra a 
Covid-19 para acessar locais como aca-
demias de ginástica, piscinas, centros 
de treinamento, clubes, estádios, vilas 
olímpicas, cinemas, teatros, circos, 
salas de concerto, museus, recreação 
infantil, pontos turísticos e feiras 
comerciais. Também, foi definida a 
necessidade de comprovar a vacinação 
para receber recursos do Cartão Famí-
lia Carioca e para cirurgias eletivas nas 
redes pública e privada (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/inteligencia-artificial-o-presente-e-o-futuro-no-relacionamento-com-clientes/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-16-09-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-16-09-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/tenhacicatrizes/empreendedorismo-e-para-todos-2/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/consultoria-organizacional-uma-opcao-de-carreira/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-papel-do-aluminio-para-a-retomada-do-setor-da-construcao-civil/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-cultura-do-silencio-prejudica-os-negocios/

